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শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী... একহি জাহির জনয একজন ব্যাহি 

[শায়খ আব্ ুমুনহযর আশ-শানহকিী] 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

সমস্ত প্রশংসা আল্লাির জনয, হযহন সমস্ত  জগতির প্রহিপালক। দুরুদ ও সালাম ব্হষিি হিাক সম্মাহনি নব্ীর উপর এব্ং 

িার সািাব্া ও পহরব্ারব্তগির উপর। 

আমরা হয পহরহিহিতি ব্িিমাতন ব্সব্াস করহি, শত্রুরা পাগলা কুকুতরর নযায় আমাতদর উপর ঝাহপতয় পড়তি, ক্রমাগি 

আক্রমণ ও ব্হুমুখী ষড়যন্ত্র িতে। এই পহরহিহিতি উম্মাির জনয আব্শযক িল িাতদর শহিগুতলাতক একত্র করা এব্ং 

িাতদর প্রতেষ্টাগুতলাতক ঐকযব্দ্ধ করা। উম্মাি আজ িার প্রহিহি সসতনযর প্রহি, প্রহিজন আতলতমর প্রহি এব্ং সহিক 

হসদ্ধাতের অহিকারী প্রহিহি জ্ঞানীর প্রহি মুখাতপক্ষী। 

এই যখন উম্মাির অব্িা, িখন উম্মাি িাতদর মিান হসনাপহি ও সম্মাহনি হনিৃব্ৃতের প্রহি কিিা মুখতপক্ষী? 

হনশ্চয়ই সফল জাহি িারাই, যারা িাতদর ব্ড়তদর মযিাদা হব্াতঝ, িাতদর হিফাজি কতর ও িাতদরতক িাতদর উপযুি 

িাতন আসন দান কতর। 

রাসূল সা: ব্তলতিন,  

“হয আমাতদর হিািতদরতক হেি কতর না এব্ং আমাতদর ব্ড়তদর মযিাদা হব্াতঝ না, হস আমাতদর দলভূি নয়।”  

(ব্ণিনা কতরতিন ইমাম আব্ু দাউদ ও হিরহমযী রি:) 

আজ আমরা হদহখ, হব্হভন্ন জাহি স্মৃহিহেহ্ন িাপতনর  মািযতম অথব্া জাহির সোনতদর মাতঝ জীব্ন-েহরি িায়ীভাতব্ 

সংরক্ষতণর মািযতম িাতদর ব্ড়তদর সম্মান হদখাতনার প্রহিতযাগীিা কতর...। উম্মতির ব্ড়তদর মযিাদার ব্যাপাতর অজ্ঞিা 

এমন একহি ব্যহি, যা কখতনা আমাতদরতক এমনভাতব্ আক্রাে কতর হয, িা আমাতদরতক জাগতি হদয় না, আমাতদর 

েলার পথ রূদ্ধ কতর হদয়। 

হযমন অতনক সময় মানুতষর সামতন একহি মূলযব্ান রত্নভান্ডার থাতক, হস িার মূলয জাতন না। হস িাতক অনযানয 

ভান্ডাতরর মি একহি হমহিি ভান্ডার মতন কতর। ফতল িাতক অনথিক হভতব্ হফতল রাতখ। িার হথতক উপকৃি িতি পাতর 

না!  

কখতনা প্রাথহমক স্ততরর িাহলব্ুল ইলতমর গ্রন্থভান্ডাতর এমন অতনক মূলযব্ান গ্রন্থাদী থাতক, যা িার ব্ুতঝর উতবি। ফতল 

হস িার হথতক দূতর থাতক এব্ং মতন কতর িাতি অস্পষ্টিা ও দূরব্দ্ধিা রতয়তি.. িাই হস িা খুতলও হদতখ না আর 

পতড়ও না! 

হিক এমহনভাতব্ কখতনা জাহির মাতঝ এমন ব্যহিত্ব থাতক, যারা জ্ঞান, হমিা ও প্রজ্ঞায় অিুলীয়। দুব্িল দৃহষ্টর 

অহিকারীরা মতন কতর, িার জ্ঞাতন অপহরণামদহশিিা রতয়তি, িার হমিায় ত্রুহি রতয়তি এব্ং িার প্রজ্ঞায় িুলিা রতয়তি!! 
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িাই এ সকল হলাকতদর উচ্চ মযিাদা ও সম্মানজনক অব্িান হব্াঝা আব্শযক এব্ং িাতদর হথতক গ্রিণ করা ও উপকৃি 

িওয়ার ব্যাপাতর সতেিন িওয়া আব্শযক। 

উদীয়মান হেো-ভাব্না কখতনা কাউতক এই প্রতরােনা হদয় হয, িার, অহভজ্ঞ হনিৃব্তৃের হথতক স্বয়ংসম্পূণি থাকা, 

িাতদরতক অকাযিকর কতর রাখা অথব্া িাতদর আসতন হগতয় ভীড় জমাতনার ক্ষমিা আতি! 

হনশ্চয়ই এহি একহি িারুণয এব্ং অজ্ঞিার পর হকিুিা জ্ঞাতনর স্বাদ অনুভব্ করার অব্িা, যার ফতল হনজ স্বত্ত্বাতক হব্শাল 

মতন িয়! মূলি: এই অব্িাহি একথারই ইহিি ব্িন কতর হয, উপতরাি ব্যহি এখতনা জ্ঞান অতেষতণর প্রাথহমক 

পযিাতয়ই আতি, জ্ঞাতনর দরজার প্রথম িাপও অহিক্রম কতর হন! যহদ হস এ পতথ হকিুিাও পথ েলি, িািতল হস যিিুকু 

অগ্রসর িি, িিিুকুই হব্নয়ী িি এব্ং িার পূব্িব্িিীতদর হিষ্ঠত্ব স্বীকার করি। 

সব্িদাই যখন কম ব্য়সী হলাতকরা সতব্িাচ্চ পতদর হপিতন পতড়, িখনই উম্মাির সািারণ রাজননহিক পহরহিহি 

অহিহিশীল িতয় উতি!  

নব্ী সা: িার হনতনাি ব্াণীতি এর হথতকই সিকি কতরতিন: “আর নীেু হিনীর হলাতকরা জনগতণর ভাতলা-মে হনতয় কথা 

ব্লতব্।” 

হনশ্চয়ই আপহন ঐ সমস্ত হলাকতদর সম্বতে হকি ুআতলােনা পতড় থাকতব্ন, যারা এই আসতন এতস ভীড় জমাতনার হেষ্টা 

কতরতি। িাতি আপহন হনহশ্চিভাতব্ই ব্ুতঝতিন হয, এই হরাগহির কারতণই হজিাদী ময়দানসমূতির সািারণ পহরহিহি 

আজ অহিহিশীল! 

আমরা জাহন, মানুতষর জ্ঞানগি ভারসামযিা যিই উন্নি হিাক, হনতজর ব্ুঝ ও জ্ঞাতনর ত্রুহি অস্বীকার করা মানুতষর একহি 

স্বভাব্জাি হব্ষয়...।  

িতব্ আমরা আমাতদর হব্তরািীতদর হথতক এই ত্রুহির স্বীকাতরাহি কামনা করহি না, ব্রং আমরা িাতদর হথতক কামনা 

করহি, িারা ঐ সকল হলাকতদর আসতন হগতয় ভীড় জমাতনা হথতক হব্রি থাকুক, যারা এই ময়দাতন িাতদর হথতক 

উতবি। 

ব্ড় ব্ড় হনিৃব্ৃতের রতয়তি দীর্ি অহভজ্ঞিার ইহিিাস, িারুতণযর প্রব্ণিা কখতনা যার সমপযিাতয়র িতি পাতর না। 

“ব্নু িাহমম ও ব্ন ুআতমর হগাত্রতক একথা হজজ্ঞাসা কতর হয, 

অহভজ্ঞ ব্যহি হক ঐ ব্যহির মি, হয হকিুই জাতন না?” 

হনশ্চয়ই অহভজ্ঞিা একহি মূলযব্ান খহন। জীব্ন ও জ্ঞাতনর হকান স্ততরই িার হথতক অমুখাতপক্ষী থাকা যায় না...। হয 

অহভজ্ঞিাতক নষ্ট কতর, হস জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতক নষ্ট কতর হদল। 

অহভজ্ঞিা িতে, কাতলর আব্তিি সহিি জ্ঞান-ভান্ডাতরর একহি হরাি! 

“জ্ঞান ও অহভজ্ঞিা সম্পন্ন ব্যহিতদর আতলােনা শুনতব্, 

িাাঁরা হিামাতক একহদতন এি পহরমাণ জ্ঞাতনর মািযতম উপকৃি করতব্, যা িাাঁরা সারা জীব্তন হজতনতিন।” 
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অহভজ্ঞিার গুরুতত্বর ব্যাপাতর যা কহথি আতি: 

✓ অহভজ্ঞিাই িল ব্ড় জ্ঞান। 

✓ সব্তেতয় নযায়পরায়ণ স্বাক্ষী িল অহভজ্ঞিা। 

✓ অহভজ্ঞিার ভাষাই অহিক সিয। 

✓ অহভজ্ঞিার মিয হদতয় নিুন জ্ঞান অজিন িয়। 

✓ হয অহভজ্ঞিা ব্ুতঝ, সব্ পানর্াি িার জনয সুতপয় িয়। 

✓ অহভজ্ঞ হলাকতদর িাতি হশষ পহরণহি হদখার আয়না থাতক। 

আর যুদ্ধ-হজিাতদ অহভজ্ঞিার গুরুত্ব হব্ষতয় িাতদর কহিপয় উহি িল: 

“এমন যুব্কতদরতক হনতয়ই যুদ্ধ করতব্, যারা পূতব্ি যুদ্ধ কতরতি।” 

আব্তরাওয়াইয িার পুত্র হশতরাওয়াইতির উতেশয হয সকল অহসয়ি কতরহিতলন িার মতিয একহি হিল:  

“হিামার হসনাব্াহিনীর হনিৃত্ব এমন অনহভজ্ঞ ও আনাহড় যুব্তকর িাতি হদতব্ না, যার হনতজর ব্যাপাতর আত্মগব্ি অতনক 

হব্হশ, হকন্তু অতনযর ব্যাপাতর অহভজ্ঞিা স্বল্প।” 

িযরি আলী রা: ব্তলন:  

“আমার হনকি যুব্তকর যুতদ্ধর হথতক ব্ৃতদ্ধর হেো প্রসূি পরামশি অহিক হপ্রয়।” 

কারণ অহভজ্ঞিা সম্পন্ন ব্ৃদ্ধ হলাকহি িার হেোপ্রসূি পরামতশির মািযতম শত্রুতক হসই পহরমাণ আর্াি করতি পারতব্, যা 

যুব্ক িার ব্ীরতত্বর মািযতম করতি পারতব্ না। 

িাই জ্ঞান-গতব্ষণা ব্ীরতত্বর উপর প্রহণিানতযাগয। হযমন আব্িু িাইহয়ব্ ব্তলতিন, 

“ব্ীরতদর ব্ীরতত্বর পূতব্ি িল বু্হদ্ধ। ব্ুহদ্ধ িল প্রথতম, আর ব্ীরত্ব হিিীয় িাতন।” 

আর যখন হকান সম্ভ্রাে ব্যহির মাতঝ উভয়হির সমেয় র্তি, হস হিা মযিাদার সতব্িাচ্চ হশখতর হপ াঁতি যায়। 

অতনক সময় একজন যুব্ক ব্ুহদ্ধর গুতণ িার সিপািীতদরতক র্াতয়ল কতর হফলতি পাতর, সিপািীরা িাতক র্াতয়ল করার 

পূতব্িই। 

“যহদ জ্ঞান-ব্ুহদ্ধর হব্োর না িি, িািতল সামানয একহি হসংিও মযিাদায় মানুতষর হেতয় হিষ্ঠ িতয় হযি।” 

আতরক কহব্ ব্তলন, 

“ব্ুহদ্ধর রতয়তি এমন িার, যা িরব্ারীর হনই। 

যহদ ব্ুহদ্ধর িীক্ষ্ণিা না থাকি, িািতল হকান িরব্ারীই েলি না।” 



পৃ ষ্ঠা   

 

অহভজ্ঞ জ্ঞানী হলাতকরা সম্ভাব্নাময় র্িনাব্লীর মাতঝ গভীরভাতব্ দৃহষ্টপাি কতরন। আর িাতদর সম্ভাব্না কমই ভুল িয়। 

হযমন উওয়াইস ইব্তন িাজার ব্তলতিন: 

“হব্েক্ষণ ব্যহি এমন হয, হিহন হিামাতক অনুমান কতর এমনভাতব্ কথা ব্লতব্ন, 

হযন হিহন িা হদতখতিন ব্া শুতনতিন।” 

একারতণই ব্লা িতয় থাতক: “জ্ঞানী হলাতকর িারণা অনযতদর হনহশ্চি কথার নযায়।” 

ওমর ইব্নুল খাত্তাব্ রা: ব্তলতিন, “িুহম যহদ িার িারণা হথতক উপকৃি না িও, িতব্ িার জ্ঞাতনর িারা হকান উপকারই 

অজিন করতি পারতব্ না।” 

হযই হরাগগুতলাতি উম্মি আক্রাে আতি, িার মতিয একহি িতে প্রজ্ঞাব্ান ও অহভজ্ঞ হলাকতদর হিতিাপতদতশ কান না 

হদওয়া, িাতদর হথতক হব্মুখ থাকা এব্ং ঐ সমস্ত হলাকতদর অহি আতব্তগ প্রিাহরি িওয়া, অহভজ্ঞিার সকূ্ষ্ম জ্ঞান 

যাতদর অজিন িয়হন। 

একারতণ ব্লা িতয় থাতক: “অহভজ্ঞ হলাকতদর অব্ািযিা অনুিাতপর পথ।” 

উওয়াইস হব্ন িা’লাব্ ব্তলন, 

“আমার সম্প্রদায় আমার কথার অব্ািযিা কতরতি, অথে সহিক হসিাই, হযিার আতদশ আহম কতরহি। আসতল যারা 

অহভজ্ঞ ও পহরক্ষীি ব্যহিতদর কথা অমানয কতর, িারা অনুতশাহেি িয়। 

িাই হি ব্নু ব্কর! হিামরা মুিুযর উপর দৃঢ় থাক, কারণ আহম এমন প্রহিকূল অব্িা হদখতি পাহে, যা মৃিুয ও রতির 

প্লাব্ন সৃহষ্ট করতব্।” 

এিরতণর আতরা কতয়কহি হব্ষয় িল: িীতনর ব্যাপাতর অগ্রগামী ও পূব্িব্িিী হলাতদর মযিাদা রক্ষা করা, িাতদর জনয 

হদাওয়া করা এব্ং িাতদর প্রহি সদয় িওয়া। হযমন আল্লাি িা’আলা মুহমনতদর হদওয়ার ব্ণিনা হদতি হগতয় ব্তলন, 

ميَاِن وَََل ََتْعَلْ ِف ق ُلُوِبنَا ِغًّلا ِللَِّذينَ وَالَِّذينَ جَاءُوا ِمْن ب َعِْدِهمْ ي َُقولُ  ْخوَاِننَا الَِّذينَ سَب َُقونَا ِباِلِْ   آمَنُوا رَب َّنَا ِإنََّك رَءُوٌف رَِحيمٌ وَن رَب َّنَا اْغِفْر لَنَا وِلِِ

“এব্ং যারা িাতদর (মুিাহজর ও আনসারতদর) পতর এতসতি। িারা ব্তল, হি আমাতদর প্রহিপালক! ক্ষমা কর 

আমাতদরতক এব্ং আমাতদর হসই ভাইতদরতকও, যারা আমাতদর আতগ ঈমান এতনতি এব্ং আমাতদর অেতর 

ঈমানদারতদর প্রহি হকান হিংসা-হব্তিষ হরতখা না। হি আমাতদর প্রহিপালক! িুহম অহি মমিাব্ান, পরম দয়ালু। (সূরা 

িাশর:১০) 

অনুরূপ আব্দুর রিমান ইব্তন কা’ব্ ইব্তন মাহলক রা: ব্ণিনা কতরন, হিহন ব্তলন,  

আমার হপিার যখন েক্ষু নষ্ট িতয় হগল িখন আহম িাতক হনতয় আসা যাওয়া করিাম। একদা আহম িাতক হনতয় জুম্মার 

উতেতশয হব্র িলাম। হিহন জুম্মার আযান শুতন িার উত্ততর আব্ ুউসামা ইব্তন যুরারাির জনয ক্ষমা প্রাথিনা করতলন। 

অি:পর হিহন হকিুক্ষণ এই অব্িাতিই কািান। আহম (মতন মতন) ব্ললাম, এই হলাকহি অে।  



পৃ ষ্ঠা   

 

আহম হক িাতক এ সম্বতে হজজ্ঞাস করতি পাহর না? এরপর পুনরায় আহম িাতক হনতয় হব্র িলাম। হিহন যখন আযান 

শুনতলন, িখন আব্ ুউসামার জনয ইতস্তগফার করতলন। আহম িাতক ব্ললাম, হি আমার হপিা! আপহন যখনই জুম্মার 

আযান শুনতি পান িখনই আসাদ ইব্তন যুরারাির জনয ইতস্তগফার কতরন, এিার কারণ হক?  

হিহন ব্লতলন, হি ব্ৎস! সা’দ রাসূল সা: এর আগমতনর পূতব্ি সব্িপ্রথম মদীনায় ব্নু হব্য়াযার িিারার উহিদময় 

হননভূহমতি নাকীউল খাযমাি নামক হখজুর ব্াগাতন আমাতদরতক হনতয় জুম্মাি কাতয়ম কতরহিতলন। আহম িাতক ব্ললাম, 

িখন আপনারা কয়জন হিতলন? হিহন ব্লতলন, েহল্লশজন পুরুষ।  

(িাদীসহি ব্ণিনা কতরন ইমাম আব্ ুদাউদ। আর ইমাম ইব্তন হিব্বান ও িাহকম িাতক হব্শুদ্ধ ব্তলতিন। ইমাম িাহকম 

ব্তলন, এিা ইমাম মুসহলতমর শিি হমািাতব্ক।)  

হদখনু, িযরি কা’ব্ হব্ন মাতলক রা: সা’দ ইব্তর যরুারাি রা: এর িীতনর অগ্রগামীিার মযিাদা কিিা 

রক্ষা কতরতিন। শুি ুএই কারতণ হয, হিহন িাতদরতক সব্িপ্রথম জমু্মার জনয একহত্রি কতরতিন। 

আর আল্লাি িা’আলাও িীতনর মতিয মুিাহজর ও আনসারতদর অগ্রগামীিার কারতণ িাতদর প্রশংসা কতরতিন এব্ং 

িাতদরতক অনযতদর উপর হিষ্ঠত্ব হদতয়তিন। হযমন আল্লাি িাআলা ব্তলতিন, 

 األنْ هَارُ  ََتْتَ هَا ََتِْري جَنَّات   ََلُمْ  وََأعَدَّ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْ هُمْ  اللَّهُ  رَِضيَ  ِبِإْحسَان   ات َّب َعُوُهمْ  وَالَِّذينَ  وَاألْنصَارِ  اْلمُهَاِجرِينَ  ِمنَ  األوَّلُونَ  ونَ وَالسَّاِبقُ 
اْلعَِظيم اْلَفوْزُ  ذَِلكَ  أَبًَدا ِفيهَا خَاِلِدينَ   

“মুিাহজর ও আনসারতদর মতিয যারা প্রথতম ঈমান এতনতি এব্ং যারা হনষ্ঠার সাতথ িাতদর অনুসরণ কতরতি আল্লাি 

িাতদর সকতলর প্রহি সন্তুষ্ট িতয়তিন এব্ং িারাও িার প্রহি সন্তুষ্ট িতয়তি। আল্লাি িাতদর জনয এমন উদযানরাজী সিরী 

কতর হরতখতিন, যার িলতদতশ নির ব্িমান। িাতি িারা সব্িদা থাকতব্। এিাই মিা সাফলয।” 

আয়াতি উতল্লহখি ‘পূব্িব্িীগণি’ কথাহি সম্পতকি হকউ হকউ ব্তলন, িারা িতেন, ব্াইআতি হরদওয়াতন অংশগ্রিণকারীগণ। 

হকউ হকউ ব্তলন, িারা িতেন, যারা উভয় হকব্লার হদতক হফতর নামায আদায় কতরতিন। 

আল্লামা সা’দী রি: ব্তলতিন, ‘পূব্িব্িিী’ িারা উতেশয িতে, যারা এই উম্মতির মতিয সব্িপ্রথম ঈমান এতনতিন, হিজরি 

কতরতিন, হজিাদ কতরতিন এব্ং িীন প্রহিষ্ঠা কতরতিন। 

একারতণ িীতনর মতিয অগ্রগামীিা ইমামতির হক্ষতত্র অগ্রগণযিার দাহব্ কতর। হযমন রাসলূ সা: ব্তলতিন,  

কওতমর ইমামহি করতব্ কওতমর মতিয সব্তেতয় ব্ড় কারীগণ। যহদ এতক্ষতত্র সব্াই সমান িয় িািতল িাতদর মতিয 

সুন্নাির ব্যাপাতর সব্তেতয় ব্ড় আতলম ইমামহি করতব্। 

যহদ এতক্ষতত্রও সব্াই সমান িয় িািতল িাতদর মতিয সব্ার আতগ হিজরিকারী ব্যহি ইমামহি করতব্। যহদ এতক্ষতত্রও 

সব্াই সমান িয় িািতল িাতদর মতিয সব্ার আতগ ইসলাম গ্রিণকারী ইমামহি করতব্। (ব্ণিনা কতরতিন ইমাম মুসহলম) 

িযরি ওমর রা: যখন ভািা ব্ন্টন করতি ইো করতলন, িখন হিহন এর িাহলকা ব্াহনতয়হিতলন িীতনর হক্ষতত্র 

অগ্রগামীিা ও মযিাদার হিসাতব্। িাই হিহন প্রথম স্ততর রাখতলন রাসলূুল্লাির সা: এর স্ত্রীগণতক।  



পৃ ষ্ঠা   

 

িারপর রাখতলন যারা ব্দর যুতদ্ধ অংশগ্রিণ কতরতিন িাতদরতক। িারপর যারা ব্দতরর আতগ ইসলাম গ্রিণ কতরতিন, 

হকন্তু ব্দতর অংশগ্রিণ কতরনহন িাতদরতক। িারপর মুিাহজর ও আনসারতদর সোনতদরতক। িারপর মক্কাব্াসীতদরতক। 

িারপর সমস্ত পুরুষতদরতক। িারপর মুিাহজর ও আনসারতদর স্ত্রীগণতক। 

এই কথাগুতলার কারণ িতে কহিপয় হলাকতক শয়িান অলীক কথাব্ািিার মািযতম প্রিাহরি কতরতি। িারা ব্ািাদুর ও 

ব্ীতরর মযিাদা ভাতগ আনতি োয়।  

আমাতদর শায়খ, আশ-শায়খ আল-ইমাম আইমান আযযাওয়াহিহরর আসতন সমাসীন িতি োয়। আল্লাি িাতক হিফাজি 

করুন ও পুরুস্কিৃ করুন। 

হযহন হব্জ্ঞাপন, প্রোরণা ব্া সম্পদ কুহক্ষগি করার মািযতম িার মযিাদা লাভ কতরনহন। ব্রং িারাব্াহিক হজিাদ, কুরব্ানী 

ও আত্মিযাতগর মািযতম এই মযিাদা অজিন কতরতিন। 

“যহদ সািনা না লাগি, িািতল সব্ মানুষই হনিা িতয় হযি। 

এ পতথ ব্দানযিা দরীদ্রিায় রূপ হনয় এব্ং প্রহিহি পদতক্ষপ বংসাত্মক িতয় যায়।” 

যহদ প্রভু োইতিন, আর হিহন ইো করতিন, হিহন একজন খযাহিমান হলাক িতব্ন, একজন প্রভাব্শালী হলাক িতব্ন, 

িািতল হিহন এিরতণর অতনক হকি ুিতি পারতিন।  

হকন্তু হিহন ইো কতরতিন, হিহন িতব্ন উম্মতির িতর উৎসগিীি একজন ব্যহিত্ব। িাই হিহন এর জনয সব্ কুরব্ানী 

কতরতিন, হকিু সিয় কতরনহন। সব্ অনযতদর মাতঝ হব্হলতয় হদতয়তিন, হনতজ হকিু গ্রিণ কতরনহন। 

অথে হকিু হলাক ঝগড়ার হশষ্টাোরহিও রক্ষা কতর না।  আজতক একজন ব্যহির প্রশংসা কতর, িার সতব্িাচ্চ গুণগান কতর, 

হকন্তু হকান একহি মাসআলায় িাতদর হব্তরাহিিা করতলই িার সকল গুণাব্লী নাকে কতর হদয়, িার সকল উপাহিগুতলা 

মুতি হফতল, হযন পূতব্ি শুিু িাতদর পক্ষালম্বন ও িাতদরতক সমথিন করার কারতণই িাতক এসকল উপাহিগুতলা হদতয়হিল। 

হি আমাতদর শায়খ! আহম আপনার হনকি ঐ সকল ব্যহিতদর ব্যাপাতর ক্ষমাপ্রাথিী, যারা হনতজতদর দুশ্চহরত্র ব্া ব্ক্র 

স্বভাতব্র কারতণ আপনার সাতথ দুব্িযব্িার কতর...। আহম িাতদর অব্িাদতৃষ্ট আশ্চযি  িই!  

হকন িারা হনতজতদরতক হজজ্ঞাসা কতর না, িারা ঐ সময় হকাথায় হিল, যখন আপহন উম্মতির গুহিকতয়ক ব্ীর পুরুষতদর 

মাতঝ হিতলন, শরয়ী হজিাতদর প্রথম ইিহি িাপন কতরহিতলন। 

“আপহনই িার জনয সুহনপুন গাথুনীর নযায়, অনয হকউ নয়। 

আপহন উতি দাহড়তয়তিন, অথে যুতগর সোনরা সব্ ব্তসহিল। 

ব্নু ব্কতরর সম্মাহনি ব্স্তুর শপথ! যার হভহত্তগুতলা আপহন িাপন কতরতিন।  

অথে িারা সম্মাহনি ব্স্তুসমূি হনমিাণ করা হথতক ব্তস হিল।” 
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কহিপয় হলাক একারতণ শায়খ আইমান আয্ যাওয়াহিহরর সাতথ হব্তিষ হপাষণ কতর হয, আল্লাি িা’আলা িাতক হিকমি, 

িীরিা, রাজননহিক প্রজ্ঞা, মানুষতক আকষিতণর পন্থা এব্ং িাতদরতক শরয়ী হজিাতদর িাব্ুর হদতক িাহব্ি করার হক শল 

হশক্ষা হদতয়তিন। িাই িার হিষ্ঠত্বই িার অপরাি িতয় হগতি।  হযমন লুতির সম্প্রদায় ব্তলহিতলা: 

 َأْخِرجُوا آَل لُوط  ِمْن قَ رْيَِتُكمْ ِإن َّهُمْ أُنَاٌس ي َتَطَهَّرُونَ 

“লুতির পহরব্ারব্গিতক হিামাতদর জনপদ হথতক হব্র কতর দাও। িারা ব্ড় পহব্ত্রিা জাহির করতি।” (আন নামল:৫৬) 

“হযই কীহিিগুতলার মািযতম আহম হব্াঝাতি হেষ্টা করতব্া, যখন িুহম হসগুতলাতকই হদাষ হিসাতব্ গণয কতরতিা, 

িখন আর হকভাতব্ আহম ওযর হপশ করতব্া?” 

কহিপয় হলাক এই মিান হনিার প্রজ্ঞা ও সূক্ষèদশিীিা অনুিাব্ন করতি ব্যথি িতয়তি। িারা শুিু ঐ ভাসা ভাসা 

হব্ষয়গুতলাই ব্ুঝতি হপতরতি, যা িুলদৃহষ্টসম্পন্ন একজন ব্যহির হনকি পহরহেি, যার কারতণ িার জনয প্রজ্ঞাব্ান 

হনিৃব্তৃের সুউচ্চ আসনগুতলাতক হনলাম করাও সম্ভব্। আর এিা অস্বাভাহব্ক নয় হয, ব্ড় ব্ড় আতলমতদর িুলনায় 

একজন মকিতব্র হশক্ষকই হশশুতদর সাতথ অহিক সুসম্পকি ব্জায় রাখতি পারতব্। 

কহব্ মুিানাহব্ব সহিকই ব্তলতিন, হিহন ব্তলতিন: 

“হিাি হিাি হব্ষয়ও হিাি হলাকতদর হনকি ব্ড় মতন িয়, 

আর ব্ড় হলাকতদর হনকি অতনক ব্ড় হব্ষয়ও হিাি মতন িয়।” 

হন:সতেতি এই দূরদৃহষ্টসম্পন্ন ব্যহিতদর কথা অগ্রািয করা এব্ং অসম্পূণি িুলদৃহষ্ট হনতয়ই হগা হমতর ব্তস থাকা এমন 

একহি ব্যহি, যা মুসলমানতদরতক হুদায়হব্য়ার হদন প্রথম হদতক আল্লাির নব্ী সা: এর আতদশ মানতি ব্াাঁিা হদতয়হিল...। 

আপহন এই হফৎনার গভীরিা হেো করতি পাতরন!? যার ফতল সািাব্াতয় হকরামও রাসূল সা: এর আতদশ মানতি 

হদ াঁতড় ঝাহপতয় পতড়ন হন!! 

“কখতনা েক্ষু প্রদাতির কারতণ সূতযিযতর আতলা হোতখর কাতি খারাপ লাতগ। 

আর কখতনা জ্বতরর কারতণ পাহন মুতখর কাতি হব্স্বাদ লাতগ।” 

হি আমাতদর ব্ীর শায়খ! আহম আশ্চযিাহেি িই, যখন িারা আপনার মযিাদা সম্পতকি অজ্ঞ থাতক।  

অথে আপহন হব্পযিয় ও দু:সমতয়র ব্ীর সোন, যুতদ্ধ পহরক্ষীি, লড়াইতয় অহভজ্ঞ, দু:সািসী সসহনক, কহিনপ্রাণ, দৃঢ় 

হৃদয়, যার হনই হকান ভীরুিা, শি মজব্ুি হযাদ্ধা। কখতনা আপনার লাহি হভতি যায় না।  কখতনা আপনার প্রস্তর েূণি 

িয় না। 

সব্ উদযম হথতম হগতয়তি।  সব্ মরুভূহম মাথা নুইতয়তি। িারাব্াহিক সফর অহিক্রম কতরহি। দীর্ি জনমানব্শুণয পথ 

মাহরতয়হি। আমার সওয়ারী জল-িল ভ্রমন কতরতি। আমার অব্িা ভাতলা-মে হেনতি হপতরতি।  
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আমার হজহ্বা হমষ্টিা ও হিিিার স্বাদ আস্বাদন কতরতি। এসব্ হকিুর পর আহম কহব্ আব্ু িামাতমর হসই কথার মি 

িতয়হি, হিহন ব্তলতিন: 

“আর পহশ্চতম হস পযিে হগলাম, হযখাতন পূতব্ির আর হকান আতলােনাই হপলাম না 

এব্ং পূতব্িও হস পযিে হগলাম, হযখাতন পহশ্চতমর কথা ভুতলই হগলাম।” 

আপহন যুতগর ভাতলা-মতের ব্যাপাতর অব্গি িতয়তিন, িার সব্ি প্রকার দুগ্ধ পান কতরতিন। আপহন ইস্পািদৃঢ়, 

রত্মহশল্পী, পৃহথব্ীর হশাভা, হিি পহরক্ষীি, সকল হব্ষতয় হব্প্লব্ সািনকারী।  আপহন গুরুগম্ভীর, প্রশাে ব্ািাস, দক্ষ 

কুশলী। আপহন িীব্র িারাতলা িরব্ারী। আপহন সকল হব্স্মতয়র হব্স্ময়, সকল ব্ািাদুরতদর মতিয দু:সািসী ব্ািাদুর। 

যহদ আনসারতদর ভাতলাব্াসা একারতণ ঈমাতনর হনদশিন িয় হয, িাাঁরা িীতনর সািযয কতরতিন িািতল 

আহম স্বাক্ষয হদহে হি আমাতদর শায়খ! আপনাতক ভাতলাব্াসাও ঈমাতনর হনদশিন, কারণ আপহন িীতনর 

সািাযয কতরতিন। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস হি আমাতদর শায়খ আইমান...! 

কারণ, আহম আল্লাির শরীয়তির সািাযযকারীতদরতক ভাতলাব্াহস। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, কারণ আহম ঐ সকল হলাকতদরতক ভাতলাব্াহস, যারা আল্লাির সম্মাহনি হব্ষয়গুতলাতক রক্ষা 

কতর। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, কারণ আহম ঐ সকল হলাকতদরতক ভাতলাব্াহস, যারা আল্লাির শত্রুতদরতক হক্রািাহেি কতর। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, কারণ আহম িাতদরতক ভাতলাব্াহস, যারা মুসলমানতদর সীমাে রক্ষা কতর এব্ং আল্লাির 

ব্াোতদর কষ্ট দূর কতর..। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, কারণ আহম আপনার হস রভময় জীনব্-েহরিতক ভাতলাব্াহস, আপনার পহব্ত্র হজিাদ ও 

মিান অব্দানতক ভাতলাব্াহস। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, কারণ আহম আপনার প্রজ্ঞাময় রাজনীহি, সূক্ষদৃহষ্ট ও সহিক িীনী ব্ঝুতক ভাতলাব্াহস। 

আহম আপনাতক এমন ভাতলাব্াহস (এব্ং িা সব্িদাই থাকতব্), যাতক শুিু ভাতলাব্াসার সম্বে ব্তল ব্যি করা যাতব্ না! 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপহন আপনার জীব্তনর হয পহরমাণ আল্লাির আনুগতিয কাহিতয়তিন...। 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপহন আল্লাির িীতনর জনয হনতজর ও পহরব্াতরর হয পহরমাণ কুরব্ানী 

হদতয়তিন। 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপনার ডান িাি আল্লাির রাস্তায় হয পহরমাণ আর্াি কতরতি। 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপহন আল্লাির িীতনর পািারাদারী করতি হগতয় হয পহরমাণ রাহত্র জাগরণ 

কতরতিন। 
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আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, আপহন আল্লাির রাস্তায় হিজরি কতর হয পহরমাণ হদশ অহিক্রম কতরতিন। 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপনার েক্ষুিয় আপনার িীনী ভাইতদর জনয হয পহরমাণ হকাঁতদতি। 

আহম আপনাতক হস পহরামণ ভাতলাব্াহস, আপহন আল্লাির শত্রুতদরতক হয পহরমাণ গভীর ক্ষি কতরতিন। 

আহম আপনাতক হস পহরমাণ ভাতলাব্াহস, আপহন, আল্লাির সকাতশ যা রতয়তি িার আগ্রতি হয পহরমাণ দুহনয়া হব্মুখিা 

অব্লম্বন কতরতিন এব্ং দুহনয়ার হভাগসম্ভার িযাগ কতরতিন। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, আপনার ভাতলাব্াসার িারা শুিু আল্লাির সন্তুহষ্টই কামনা কহর। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, হয ভাতলাব্াসা আমার পহরব্ারব্গি ব্া র্হনষ্ঠজনতদর কাউতকও ব্াহস না। 

আহম আপনাতক ভাতলাব্াহস, হয ভাতলাব্াসার কথা আমার যব্ান ব্তল। 

হয ভাতলাব্াসায় আমার হদি-মন ভতর যায়। 

হয ভাতলাব্াসায় আমার হেিনা ও অনুভব্ হরামাহিি িয়। 

আহম আপনাতক আল্লাির জনয ভাতলাব্াহস। 

আহম আপনাতক আল্লাির আনুগিয হিসাতব্ ভাতলাব্াহস। 

 

আহম দৃঢ়ভাতব্ই হব্শ্বাস কহর, আপহন ইংশাআল্লাি হজিাতদর পতথই অহব্রি েলতি থাকতব্ন। হকান কিহুিকারীর কিুহি 

আপনাতক ক্ষহি করতি পারতব্ না। প্রশংসাকারীর প্রশংসা আপনাতক প্রিাহরি করতব্ না। ব্রং আপহন িতলন ঐরূপ, 

হযমন জননক ব্িা ব্তলতিন: 

“হিহন ভ্রুতক্ষপ কতরন না, হিহন প্রশংসা কুহড়তয়তিন না ভৎসণিা।” 

হি আল্লাি! আতমহরকার ত্রাস, ক্রুতসডারতদরতক পরাহজিকারী আমাতদর শায়খ আইমান আয্ যাওয়াহিহরতক হিফাজি 

করুন। িার হজিাদ ও আমলগুতলাতক কব্ুল কতর হনন। িার কলযাণময় সমাহি দান করুন।   

িাতক আপনার হনককার ব্াোতদর মাতঝ সুউচ্চ মযিাদা করুন। িার মািযতম িীনী ইলমতক প্রহিহষ্ঠি করুন।  কাতফরতদর 

মাতঝ িার আর্াি গভীরির করুন। িাতক ও িার িাওিীদব্াদী ভাইতদরতক সুপ্রহিহষ্ঠি করুন। 

হি আল্লাি! শাহে ও ব্রকি নাহযল করুন আমাতদর সরদার মুিাম্মতদর উপর এব্ং িার পহরব্ারব্গি ও সমস্ত সািাব্াতয় 

হকরাতমর উপর। 

হলতখতি: 

আব্লু মুনহযর আশ-শানহকিী। 


